
PROPOSTA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

O curso de Psicologia da Faculdade R.sá tem por  objetivo  oferecer ensino de 

qualidade, visando formar profissionais competentes, capacitados e  comprometidos com a 

profissão e a ciência da psicologia. Conscientes das necessidades humanas e orientados 

tecnicamente em conformidade com o Projeto Político e Pedagógico, segundo a ética e o 

compromisso de uma responsabilidade social, para a transformação das mais diversas 

realidades sociais em que irão se inserir, respeitando a ética da vida e incentivando inovações 

na produção de práticas profissionais e pensamentos teóricos, propiciando ao profissional uma 

correta integração entre demandas clínicas e sociais, pautados em uma filosofia de formação 

de profissionais  humanistas e éticos. 

A oferta do curso de Psicologia pelo IERSA em abril de 2019, interliga-se aos fatores 

psicossociais que envolvem o desenvolvimento da própria cidade de Picos, bem como, a 

ampliação dos serviços de saúde mental, emocional e nas políticas públicas, o que 

proporcionará mudança de comportamento  e melhoria na qualidade de vida e ainda a geração 

de novos espaços ocupacionais para o psicólogo  como  também, à perspectiva crítica de 

inserção da Universidade na comunidade. 

No que concerne especificamente à consolidação profissional no município de Picos, 

percebe-se que o curso de Psicologia pautará na formação de profissionais qualificados para 

atuarem nas áreas clínicas psicoterápicas e nas diversas políticas públicas e sociais e 

órgãos institucionais existentes no município. Nesta linha, o curso de Psicologia do 

Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, formará profissionais críticos, criativos e 

comprometidos com o desenvolvimento das potencialidades humanas, permitindo a estes a 

compreensão humana e social, elaboração de propostas, bem como o domínio de um conjunto 

de métodos e técnicas de ação nesses processos comportamentais, individuais e grupais. 

O curso de Psicologia recebe alunos ingressantes a partir do vestibular tradicional, 

realizado duas vezes ao ano e a através das políticas socais do Governo Federal, como o 

PROUNI e o FIES. O Currículo do Curso de Psicologia fundamenta-se no projeto político 

pedagógico da instituição e nas diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da 

Educação, que instituiu o currículo mínimo, sendo integralizados em 4.050 horas/aula, com 

duração mínima de 05 anos, 10 períodos que se dará a formação básica por meio da teoria e 

prática psicológica. 

 

 


